مجالت الکترونیکی از سراسر جهان
مجالت و نشریه ها را توسط پروگرام  Pressreaderیا  Mediearkivetبه موبایل ،آی پاد یا کمپیوتر تان دانلود نموده امانت
بگیرید.

Pressreader
خواننده رسانه ها ( )Pressreaderمیتوانید شمار زیادی از روزنامه ها و نشریه ها از سراسر جهان را مطالعه کنید.
با
ٔ
از  Pressreaderدر کتابخانهیا  Pressreaderدر خانه استفاده کنید.

به روش زیر عمل کنید
استفاده از  Pressreaderدر کتابخانه
شما میتوانید از  Pressreaderدر کمپیوتر های کتابخانه و هنگام وصل شدن به اینترنت بیسیم ما استفاده کنید .داشتن کارت
عضویت کتابخانه الزم نیست.
در کتابخانه میتوانید توسط  Pressreaderکه آنرا از  App-storeیا  Google Playدانلود میکنید ،به خواندن مجالت در
موبایل یا آی پاد تان نیز بپردازید .وقتی که به انترنت بیسیم ما وصل میشوید ،میتوانید روزی پنج عدد مجالت را دانلود کنید و آنرا
بعدا ً طور آفالین بخوانید .این مجالت تا  72ساعات بعد از بیرون شدن از کتابخانه میسر میباشند.
استفاده از  Pressreaderدر خانه
برای استفاده از پروگرام  Pressreaderدر خانه به کارت عضویت کتابخانه نیاز خواهید داشت .برای پیدا کردن آشنایی و آغاز
استفاده در اینجا کلیک کنید.

Mediearkivet
آرشیف رسانه ها ( )Mediearkivetبزرگترین آرشیف اخبار در سطح اسکاندیناویا است .در این آرشیف ،اخبار نشر شده در
مجالت و روزنامه های چاپی و الکترونیکی و همچنان اخبار نشر شده توسط رادیو و تلویزیون از دهه  1980بدینسو ذخیره شده
اند.
از  Mediearkivetمیتوانید وقتی که در کتابخانه باشید ،استفاده کنید.
عالوه از مقاله ها و اخبار حتی محتوای برخی از وبسایت های مقامات دولتی و کمون ها نیز قابل دریافت میباشند.
عالوه بر منابع مربوط به کشورهای شمالی Mediearkivet ،دارای مقاله ها و اخبار از تقریبا ً یک صد هزار رسانه های بین
المللی میباشد .این داتاباس از سوی ژورنالست ها ،محققین ،نویسنده گان ،محصالن وغیره مورد استفاده قرار میگیرد .نتایج جستجو
در  Mediearkivetبه شیوه غیرجانبدار بدون موجودیت الگوریتم های مخفی ارائه میشوند.
پیشنهادی ارائه کنید!
ً
اگر شما عالقمندید مجله یا نشریه یی را مطالعه کنید که در  PressReaderموجود نباشد ،لطفا به کارکنان کتابخانه پیشنهاد ارائه
کنید ،پس این پیشنهاد را به نوبت خود به مسئولین  PressReaderخواهیم رساند.

